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ÚVODEM

Balakryl:
Svět v lepších barvách
Pro Balakryl je
dlouhodobou prioritou
nejen prvotřídní kvalita
a uživatelsky přívětivé
aplikační vlastnosti, ale
rovněž ekologie. Proto
je také naše výroba
akreditována podle norem
ISO 9001 a ISO 14001
s důrazem na kvalitu,
vliv na životní prostředí,
bezpečnost a ochranu
zdraví.

Každý z nás má pravděpodobně místo, kam se rád vrací, aby načerpal novou
sílu a energii. Někdo se cítí nejlépe v městském bytě, jiný míří za odpočinkem na
horskou chalupu a další zase využívá chatičku v zahrádkářské kolonii. Představu
o místě svých snů můžete mít odlišnou, ale v Balakrylu chceme, aby takové místo
pro vás bylo nejkrásnější a nejútulnější ze všech.
Díky široké nabídce pestrých a účinných produktů můžete během chvilky
natřít a ošetřit cokoli. Nové věci i ty, které již během let své existence získaly určitou
patinu. Balakryl vám umožní užívat si drobných radostí, které vám přináší zkrášlování světa okolo vás.
Balakryl je již legendární českou značkou nátěrových hmot. Zrodil se
v polovině 80. let minulého století a během tří desítek let si díky vynikající kvalitě
a snadné aplikaci získal pozici mezi nejoblíbenějšími nátěrovými hmotami. Ve své
kategorii vodou ředitelných barev na dřevo a kov patří k lídrům na trhu.
V naší nabídce najdete široký výběr barev pro různé povrchy jak v interiéru,
tak i v exteriéru, a to téměř v neomezené paletě barevných odstínů.
Produktový katalog, jejž držíte v ruce, vás provede celým sortimentem a nabídne vám rovněž praktické rady, které uplatníte při ochraně a zkrášlování míst, na
kterých vám záleží.
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Každá věc má svou historii. Jsou s ní spojeny naše vzpomínky a byla by škoda o to
všechno přijít. Zvlášť když některé starší
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protože se už nevyrábějí. To se týká třeba
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Především musí být dřevo zdravé, suché,
dobře vyzrálé, stejné kvality a bez suků.
A také bez pryskyřice, která v teple zvětšuje svůj objem, vytéká ze dřeva a může
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61 Vytvořte si doma tabuli.
Kdekoli chcete
Díky tabulové barvě od Balakrylu si můžete
i doma vytvořit hravé prostředí. Stačí s ní
natřít jakoukoli plochu, ze které byste rádi
vytvořili hladkou, matnou tabuli. Třeba
stěnu v dětském pokoji. Na tu pak můžete
spolu se svými dětmi psát nebo kreslit
běžnou křídou – stejně jako na tabuli ve
škole. Křídu pak setřete mokrým hadrem
nebo houbou.

Vytvořte si
okolo sebe
barevný svět.
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Recyklujte věci
a zachovejte své vzpomínky
Přehled atestů
Při nákupu našich barev snadno
zjistíte, na co se barva hodí. Stačí
pozorně číst etikety. Důležité atesty
poznáte podle piktogramů na obalu.

Každá věc má svou historii. Jsou s ní spojeny
naše vzpomínky a byla by škoda o to všechno přijít. Zvlášť když některé starší věci už
jednoduše novými ani nenahradíte, protože se
už nevyrábějí. To se týká třeba almar, postelí či
kredenců po babičce, ale třeba i starých dveří
nebo oken na chalupě. I když se na nich podepsal zub času, nemusíte je vyhodit. Můžete je
recyklovat a spolu s nimi tak zachránit i kus
svého života.
Proto je tu Balakryl a jeho vodou
ředitelné produkty. Jsou bezpečné a ekologické
a díky evropskému atestu EN 71-3 je můžete
bez obav využít třeba i na dětské hračky nebo
nábytek v dětských pokojíčcích. Řada z nich má
také atest na přímý styk s potravinami, takže
se s nimi můžete pustit i do renovace jídelních
stolů nebo vybavení kuchyně.
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V Balakrylu jsme rádi, že v České republice
stále převažuje kutilský přístup k věcem. Češi zkrátka raději opravují, než vyhazují. To je nám blízké –
považujeme to za krásnou ukázku ekologického
myšlení. I proto dlouhodobě nejlepší nápady našich zákazníků oceňujeme a dělíme se o ně v rámci
soutěže Recy věci (www.balakrylrecyveci.cz), která
si rok od roku získává více a více příznivců.
Pro nás to ovšem není jen soutěž, ale
životní styl. Balakryl vyznává eko design, a proto
jsme do Recy věci postupně zapojili také tým
vynikajících designérů, kteří provádějí zájemce
řemeslnými workshopy, propagujeme veřejné
dílny ve větších i menších městech, kde můžete
realizovat vlastní kutilský projekt, a ukazujeme
inspirativní nápady, jak s trochou umu a fantazie přetvářet staré věci v originální a jedinečné
kousky.

Na hračky a dětský
nábytek
Naprostá většina nátěrů
Balakryl splňuje atest
pro použití na dětské hračky podle
všeobecně uznávané evropské normy
EN 71-3. Takový produkt poznáte
podle symbolu dětského koníka.
Na potraviny
Symbol jablka ukazuje,
že nátěry Balakryl mají
také atest pro přímý
styk s potravinami.
Ochrana před úrazy
Díky protiskluzným
vlastnostem jsou nátěry
Balakryl bezpečné, což
zákazníci ocení obzvlášť při ošetřování hladkých dřevěných podlah nebo
schodů.

EKOLOGIE

Proč recyklovat s Balakrylem
Bezpečnost
Naše barvy jsou bezpečnější, než vyžadují normy.

Vybranými barvami
Balakryl můžete klidně
natírat i hračky.

Ekologie
Nátěry neobsahují látky ohrožující životní prostředí. Díky tomu můžete vymyté obaly od
barev vyhodit rovnou do komunálního odpadu.
Budoucnost
Vodou ředitelným recepturám, které jsou pro Balakryl typické, patří budoucnost. Nemají
totiž žádné nežádoucí účinky na lidské zdraví.
Výběr
Z obrovského sortimentu si vyberete, co potřebujete – univerzální produkty, nátěry na
kov, dřevo a další speciální povrchy. Rozsáhlá je i paleta barevných odstínů.

7

VODOU

ŘEDITELNÉ

BARVY

Proč volit
vodou
ředitelné
barvy?
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VODOU

Nezapáchají,
rychle schnou
a vydrží dlouho.

ŘEDITELNÉ

BARVY

Vodou ředitelným barvám patří budoucnost. Spotřeba
syntetických barev rok od roku klesá, vodou ředitelné va
rianty přitom zabírají jejich pozici. Spotřebitelé i odborníci
je preferují, protože nemají nežádoucí účinky na lidské
zdraví. Technologie a vývoj vodou ředitelných barev se
navíc stále vyvíjejí.
Díky tomuto posunu se již o vodou ředitelných
barvách nedá říci, že nejsou vhodné do exteriéru nebo že
se neslévají na hladký povrch. Je to právě naopak. Vezměte
štětec do ruky a vyzkoušejte novou generaci vodou ředitelných univerzálních barev od Balakrylu. Budete příjemně
překvapeni.

6 výhod vodou ředitelných barev
Rychle schnou
Během jediného dne povrch natřete a ještě téhož
dne ho začnete používat.
Bez zápachu
Při aplikaci ani po zaschnutí barvy nijak nezapáchají.
Jsou trvanlivé
Jsou pružnější a lépe odolávají popraskání vlivem
tepelné roztažnosti podkladu.
Neškodí
Obaly vodou ředitelných barev je možné likvidovat
jako běžný komunální odpad.
Nežloutnou
Nátěr nezežloutne v tmavých prostorách ani na
radiátorech.
Žádné nebezpečí
Nehrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu,
nevyžadují ani speciální skladování.
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ÚVOD

DO

KATALOGU

BALAKRYL
ŘEŠENÍ

Naše produkty
patří mezi
nejprodávanější
na trhu.
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ÚVOD

DO

KATALOGU

Víme, co potřebujete
Díky dlouholetým zkušenostem z vývoje barev a znalostem trhu a spotřebitelských požadavků umíme
nabídnout zákazníkům přesně to, co pro natírání
potřebují. Produkty Balakryl najdete jak ve specializovaných prodejnách Dům barev, tak i v hobby marketech a u nezávislých prodejců. Úspěch Balakrylu
stojí na kvalitě, hodnotách, spolehlivosti a důvěře
zákazníků. Už spoustu let.
Kvalitu Balakrylu potvrzují spotřebitelské testy,
značka kvality Czech Made i evropské certifikáty.

Kompletní informace
o produktech (včetně
technických listů) najdete
na webu www.balakryl.cz.
Kromě toho jsou na webu
také inspirativní rady nebo
přehled prodejních míst.
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U

UNIVERZÁLNÍ

NÁTĚRY

Zbrusu nové odstíny

Věděli jste, že…?
Ve slepém testu potvrdilo více než
30 profesionálních malířů a lakýrníků
z České republiky, Slovenska a Maďarska,
že univerzální barva na dřevo i kov Balakryl UNI
má nejlepší roztíratelnost a tvrdost
nátěru ve své třídě. Balakryl
opakovaně testuje barvy s profesionály,
z čehož těží i běžní spotřebitelé.
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Balakryl přichází v řadě UNI se
třemi skupinami odstínů. Vedle
šedých odstínů jsou v nabídce
i klasické přírodní odstíny a také
velmi syté, intenzivní odstíny.
Šedé odstíny jsou velmi
nenápadné, decentní a elegantní. Díky tomu mají výrazný
městský charakter. Jsou tlumenější a hodí se jak do městské
zástavby, tak i do moderních
interiérů, v nichž působí luxusně
a dokonale tak podporují důraz
na jednoduchý, minimalistický design.
Klasické odstíny vhodně
oživují prvky v exteriéru i interiéru a zdůrazňují přírodní
charakter materiálů. Mají až
skandinávský šmrnc a díky tomu
vytvářejí vyvážené, neutrální
prostředí. Kombinace přírodních
odstínů vytváří vřelé a uklidňující prostředí, v němž se budete
cítit příjemně.
Skupina sytých, velmi
intenzivních odstínů vám zase
umožní vytvářet originální a velmi neotřelé barevné kombinace.
Ukažte svůj nekonvenční přístup,
hrajte si s kontrastními odstíny
a oživte každý kout svého domova. Někdy stačí jen pár pestrých
doplňků, jindy snese syté odstíny
celý prostor. Je to na vás.

UNIVERZÁLNÍ

NÁTĚRY

BALAKRYL
ŘEŠENÍ

Univerzální
nátěry Balakryl
Univerzální barvy jsou vhodné na širokou škálu povrchů – dřevo, kov, případně i plasty. Snadno se aplikují
a perfektně překryjí natíraný povrch.
Jsou ideální pro renovaci nebo nátěry různých
druhů materiálů vedle sebe – například betonovou zeď,
kovovou zárubeň a dřevěné dveře. Nebo když potřebujete natřít dřevěné předměty s kovovými částmi a chcete je sladit do jednoho barevného odstínu. V nabídce
barev specializovaných na jednotlivé povrchy často
není jednoduché najít stejný odstín, univerzální barvy
jsou proto nejjednodušším a nejrychlejším řešením.

Univerzální barvy Balakryl lze natónovat až
na 20 000 barevných odstínů. Nabízejí se také ve
třech variantách finálního vzhledu (lesklé, saténové
a matné). Zajímavého efektu můžete docílit kombinací lesklých a matných ploch, kde výraznější odstín
natřete v lesku a doplníte ho decentním matem
světlejšího odstínu.
Barvy Balakryl UNI navíc mají atesty pro přímý
styk s potravinami, takže s nimi bez potíží můžete
natřít třeba jídelní stůl. A nechybí ani atest pro použití
na dětské hračky nebo nábytek.
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U

PŘEHLED

PRODUKTŮ

UNI mat

‒

KRYCÍ

NÁTĚR

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,7

Vodou ředitelná vrchní barva
s univerzálním použitím jak na
nové, tak renovační nátěry kovu,
dřeva, betonu, omítek a dalších
materiálů v interiéru a exteriéru.
Nátěr účinně chrání povrch proti
povětrnostním vlivům a výsledkem
je hladký matný vzhled v široké
škále atraktivních barevných
odstínů. UNI mat má vynikající
kryvost a spolehlivě překryje povrch.

Snadno se aplikuje
a lehce se roztírá

Dlouhá
životnost

Hladký matný
vzhled

Balakryl UNI

9

Atest pro hračky
i přímý styk
s potravinami.

Jeho výhodou je také mimořádně
snadná aplikace, kterou potvrzují
i zkušenosti profesionálních
malířů a lakýrníků ve slepém
testu. Při dodržení správného
aplikačního postupu vydrží nátěr
několik let i v exteriéru. UNI mat
je stálobarevný, odolný proti
poškrábání, se snadnou údržbou při
opětovném přetírání.
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2,5

Výborná odolnost
vůči povětrnostním
vlivům

PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

KRYCÍ

NÁTĚR

Vzorník barev
Do vzorníku přibyla spousta nových odstínů,
které při natírání rozhodně oceníte. Univerzálně použitelnými barvami jsou např. světle
i tmavě šedá, přírodní odstíny se skandinávským šmrncem zase doplnila světle a tmavě
hnědá nebo tmavě zelená. Mezi sytými barvami pak přibyla červená či tmavě modrá. Ať už
natíráte cokoli, u nás si určitě vyberete.

0100
bílý

0105
světle šedý

0101
pastelově
šedý

0150
tmavě šedý

0160
šedohnědý

0199
černý

0615
slonová kost

0215
béžový

0225
světle hnědý

0840
červenohnědý

0245
tmavě hnědý

0250
palisandr

0620
žlutý

0530
zelený

0535
tmavě zelený

0830
červený

0440
modrý

0460
tmavě modrý

– novinka

Báze
L

Z

Velikost balení (v l)
D

1

2,5

5

Věděli jste, že...?
UNI mat zajišťuje přirozeně
elegantní matný povrch, který do
interiéru vnáší pocit útulnosti
a domácké atmosféry. Není tak
nápadný jako lesk, proto se jen
tak neokouká.

Namíchejte si až 20 000 různých odstínů.
Nevybrali jste si? V kolorovacích centrech Balakryl lze natónovat právě ten odstín,
který požadujete, v lesklém, saténovém nebo matném provedení.

NCS S2020-B10G
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U

PŘEHLED

PRODUKTŮ

UNI lesk

–

KRYCÍ

NÁTĚR

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:

0,7

Vodou ředitelná vrchní barva
s univerzálním použitím pro
nové i renovační nátěry kovu,
dřeva, betonu, omítek a dalších
materiálů v interiéru i exteriéru.
Díky hladkému lesklému vzhledu
v široké škále originálních
barevných odstínů působí velmi
reprezentativně. Nátěr velmi dobře
kryje, a navíc se lehce roztírá, což
usnadňuje aplikaci.

Snadno se aplikuje
a lehce se roztírá

Dlouhá
životnost

Hladký lesklý
vzhled

Balakryl UNI

9

Vítěz slepého
testu malířů
a lakýrníků.

Při dodržení aplikačního postupu
nátěr vydrží několik let i v exteriéru –
UNI lesk je přitom tepelně odolný,
stálobarevný a odolný proti
poškrábání, se snadnou údržbou při
opětovném přetírání. U porézních
stavebních materiálů je možné
použít UNI lesk i jako napouštědlo.
Díky atestu EN 71-3 je nátěr vhodný
pro dětské hračky a nábytek nebo
pro vybavení, které je v přímém
kontaktu s potravinami.
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2,5

Výborná odolnost
vůči povětrnostním
vlivům

PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

KRYCÍ

NÁTĚR

Vzorník barev
Šedé odstíny mají decentní městský charakter,
působí elegantně a zdůrazňují minimalistický
design. Klasické odstíny naproti tomu dobře
vypíchnou přírodní charakter natíraných
materiálů a syté barvy vám zase umožní vytvářet originální kreace, které dokonale oživí
každé místo. Využijte spoustu nových barev
v naší nabídce a oživte své oblíbené exteriéry
i interiéry.

0100
bílý

0105
světle šedý

0101
pastelově
šedý

0150
tmavě šedý

0199
černý

0615
slonová kost

0215
béžový

0225
světle hnědý

0245
tmavě hnědý

0250
palisandr

0620
žlutý

0535
tmavě zelený

0840
červenohnědý

0830
červený

0460
tmavě modrý

– novinka

Báze
L

Z

Velikost balení (v l)
D

1

2,5

5

Namíchejte si až 20 000 různých odstínů.
Nevybrali jste si? V kolorovacích centrech Balakryl lze natónovat právě ten odstín,
který požadujete, v lesklém, saténovém nebo matném provedení.

Věděli jste, že...?
UNI lesk na první pohled oslní,
protože povrchu dává moderní,
někdy až luxusní vzhled. Povrch
se díky nátěru snadno udržuje.
I v exteriéru má přitom vynikající
odolnost vůči povětrnostním
vlivům a dlouhodobě si uchovává
vzhled jako nový.
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PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

UNI satin

KRYCÍ

NÁTĚR

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,7

Vodou ředitelná vrchní barva
s univerzálním použitím určená
k novým i renovačním nátěrům
kovu, dřeva, betonu, omítek, plastů
a dalších materiálů v interiéru
a exteriéru. Nátěr účinně chrání
povrch a poskytuje mu hladký
saténový vzhled v pestré škále
originálních barevných odstínů.

Atest pro hračky
i přímý styk
s potravinami.

UNI satin má výbornou kryvost,
je velmi hustý a lehce roztíratelný.
Jeho obrovskou výhodou je
snadná aplikace – mimořádně
snadnou aplikaci nátěru potvrdili
ve slepém testu i profesionální
malíři a lakýrníci. Při dodržení
správného aplikačního postupu
navíc vydrží několik let i v exteriéru.
Je stálobarevný, odolný proti
poškrábání, se snadnou údržbou při
opětovném přetírání.

Snadno se aplikuje
a lehce se roztírá

Dlouhá
životnost

Hladký
pololesklý
vzhled
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Balakryl UNI

2,5

Výborná odolnost
vůči povětrnostním
vlivům

PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

KRYCÍ

NÁTĚR

Vzorník barev
Saténový vzhled je zlatou střední cestou mezi
leskem a matem. Vypadá stylově, nadčasově
a velmi elegantně. A to i díky čtyřem decentním odstínům z našeho vzorníku, díky nimž
oživíte jakýkoli prostor. Kombinacemi bílé,
šedé, černé a tmavě hnědé navíc vytvoříte
i působivý kontrast.

Báze
L

Z

Velikost balení (v l)
D

1

5

1000
bílý

0110
šedý

1999
černý

0240
tmavě hnědý

Namíchejte si až 20 000 různých odstínů.
Nevybrali jste si? V kolorovacích centrech Balakryl lze natónovat právě ten odstín,
který požadujete, v lesklém, saténovém nebo matném provedení.

Věděli jste, že...?
UNI satin vytváří na povrchu
hedvábný pololesk a spojuje tak
nadčasovost a eleganci matného
povrchu s praktičností lesku.
Lesk působí velmi jemně, povrch je
hladký a snadno se udržuje.
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TIPY

A

TRIKY

KROK
ZA KROKEM

Postavte si
dětské
hřiště
Chcete-li vyrobit dětem na zahradě hřiště, stačí
vám na to jeden víkend. Můžete přitom recyklovat staré harampádí, které doposud jen zabíralo
místo. Třeba stará prkna z půdy a podobně.
Pokud jste měli starší dřevo správně uskladněné,
bude dobře vyschlé a nebude praskat.

Zahradní domeček
Nejlepším materiálem na zahradní domeček
jsou stará prkna nebo dřevěné palety. K mání
jsou v prodejnách stavebnin, na stavbách, ve
výrobních závodech, výkupnách palet nebo
ve sběrných dvorech. Za použitou paletu se platí
do 100 korun, nová stojí 250 korun.
My jsme použili trámy a prkna ze staré
střechy rodinného domu. Jako základ posloužily
betonové patky, do kterých jsme usadili trámy
díky kovovým kotvám. Pro podlahu, plášť, střechu a balkonek jsme použili různě velká prkna
a okna jsme vytvořili z plexisklové zástěny ze zrušeného sprchového koutu. Střechu jsme pokryli
alukrytem a zakončili asfaltovým šindelem.
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Balakryl UNI

1

Pusťte se do výroby
zahradního domku.
Není to složité.

TIPY

Materiál máte po ruce
Nejlepším materiálem na zahradní
domeček jsou stará prkna, trubky nebo
třeba dřevěné palety.

2

5

Sáhněte po UNI
Na starší a degradované dřevo se hodí
krycí barvy, např. Balakryl UNI.

Dřevo přebruste
Pokud nestavíte z nového materiálu,
musíte prkna před natíráním přebrousit
až na nezašedlé, zdravé dřevo a do hladka.

3

Natírat mohou i děti
Barvy Balakryl UNI jsou ekologické
a nezapáchají, děti se tak mohou
natírání zúčastnit.

6

A

TRIKY

4

Začněte stavět
Proměňte se v architekta a truhláře
a vyrobte samotný domeček.

7

Pozor na detaily
Dejte si záležet na každém detailu, aby
se děti v domečku cítily jako doma.

Pokud máte nové dřevo a chcete, aby vynikla jeho přirozená krása a kresba,
zvolte místo krycí barvy lazuru.
21

U

TIPY

8

A

TRIKY

Hodí se i váleček
Při natírání rovných ploch můžete využít
nejen štětec, ale také vhodný váleček.

Nejdříve Antikor
Po jedné vrstvě Antikoru natřete prolézačku finální barvou – Balakrylem UNI
v libovolném odstínu.

10

Prolézačka jako nová
Renovujte starou prolézačku a propojte
ji s domečkem. Před natíráním kovový
povrch přebruste, aby byl hladký, zbavený rzi
a čistý.

9

Pískoviště musí být
Správné dětské hřiště potřebuje
pískoviště – nejdříve důkladně přebruste dřevo, pak ho natřete dvěma vrstvami
Balakrylu UNI.

11

Stejně jako v případě zahradního domečku, i materiál pro pískoviště
musíte nejdříve přebrousit až na nezašedlé dřevo.
Teprve potom se pusťte do natírání.
22

Balakryl UNI

TIPY

A

TRIKY

Základ je Antikor. Můžete ho použít na
nové i renovační nátěry kovů, které chrání
před korozí.
Váha balení (v kg): 0,7, 2,5
Konečný vzhled: matný

Renovace prolézačky
s houpačkou

12

Výsledek je dokonalý –
hlavně díky pestrému
výběru barev.

I starší prolézačka z dob vašeho
dětství může sloužit dnešním dětem.
Stačí ji přebrousit a dát jí nový kabát.
Díky barvám Balakryl UNI, které je
možné použít na dřevo i kov, lze sladit
celé hřiště do jednoho odstínu.

Pískoviště
Na výrobu pískoviště stačí čtyři širší
prkna, čtyři rohové špalíčky a netkaná
textilie nebo jiná fólie na dno, díky které se budete moci po několika letech
pískoviště zase jednoduše zbavit.
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TIPY

A

TRIKY

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Zajistěte věcem
starožitný vzhled

Patinování
je jednodušší,
než si myslíte.

S Balakrylem se můžete pouštět i do
originálních kreací. Stačí si osvojit některé
zajímavé techniky – třeba patinování.
Díky němu můžete starším i novějším
kouskům vdechnout starobylý nebo starožitný vzhled a vytvořit tak tolik oblíbený
vintage styl. Ten se nyní objevuje nejen
na chatách a chalupách, ale i v mnoha
domácnostech.
Patinou jednoduše přiznáte, že se
jedná o starou věc, ale dodáte jí potřebný
šmrnc, který nejrůznější šrámy a stopy
času jen prohloubí. Patinování si vyzkoušejte nejdříve na menších kouscích, teprve
později se pusťte třeba do skříně.
Připravili jsme pro vás jednoduchý
plán, jak se pustit do patinování. Zvládne
to každý a stačí vám k tomu barvy Balakryl, štětec, houba nebo hadr a brusný
papír. Ačkoli samotný postup není složitý,
budete muset být trpěliví, protože každou
vrstvu je nutné nechat pořádně zaschnout.

Další možností je natřít na upravený povrch souvislou vrstvu Balakrylu UNI a nechat zaschnout.
Pak vodorovně drženým štětcem aplikujte druhou vrstvu barvy, ale pouze na vystupující dřevěná
vlákna (tedy ne souvisle na celý povrch) a opět nechte zaschnout.
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Balakryl UNI

TIPY

A

TRIKY

Jak na to
Příprava
Povrch dřeva nejdříve
okartáčujte, aby byl
co nejhladší a nejčistší před
prvním natíráním.

1

Nová vrstva
Na původní nátěr
naneste vrstvu v odlišném odstínu. Třeba na tmavě
modrou skříň zvolte barvu
slonové kosti. Na bílou zase
například hnědou apod.

2

Stínování
Vrchní vrstvu opatrně
stírejte houbou nebo
hadrem, abyste dosáhli
stínování a přechodu mezi
jednotlivými vrstvami.

3

Poslední úprava
Místa s větším
nánosem barvy jemně
přebruste.

4

Botník na obrázku jsme při
patinování oživili díky barvám
Balakryl UNI. Zatímco pro první
vrstvu jsme použili béžový odstín,
pro druhou vrstvu nám posloužil
palisandr. Obě barvy jsme přitom
zvolili v matné verzi.
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DŘEVO

Dřevo
Dřevo je fascinující přírodní materiál. Zvlášť když si uvědomíte, že na světě roste více než 100 000 různých druhů
dřevin a každá má přitom jiné vlastnosti. Neexistuje žádné
univerzální dřevo, které by se dalo použít na všechno. Dřevo se liší tvrdostí, barvou i dalšími charakteristikami. Proto
je důležité udělat si v existujících dřevinách „inventuru“
a vyznat se alespoň v jejich základním rozdělení.
Už byla řeč o tvrdosti – to je jedna ze dvou
základních kategorií. Měkké dřevo se snadno opracovává,
ale na druhou stranu také méně vydrží. Tvrdší, především
exotické dřevo je výrazně trvanlivější.

Rozdělení dřevin podle tvrdosti
Velmi měkké:
		
Měkké: 		
		
Středně tvrdé:
Tvrdé: 		
		
Velmi tvrdé:
		
Extrémně tvrdé:
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smrk, borovice, limba, jedle, topol,
vrba, lípa
modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza,
olše, jíva, střemcha, teak
kaštan jedlý, platan, jilm, líska
dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň,
jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr
dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý,
zimostráz
eben cejlonský, africký grenadil,
guajak a další exotické
dřeviny

DŘEVO

Pamatujte i na barvu

1

Neexistuje
univerzální dřevo,
které by se hodilo na
všechno.

2

Listnaté stromy
mají většinou tvrdé dřevo,
jehličnany jsou zase spíše
měkké, ale neplatí to
na sto procent.

3

Tvrdá dřeva jsou často
tmavší, měkká světlejší
(ale jsou i výjimky).

4

Barva dřeva není trvalá, mění
se v čase, a to zejména kvůli
působení UV záření.

4 fakta
o dřevu:

Kromě tvrdosti je důležitým faktorem při výběru dřeva také
barva. Možná vás překvapí, že dřevo může mít desítky různých
odstínů – sahají od bílé až po černou a zahrnují vše, co je mezi
tím. Barva sice nemá vliv na mechanické vlastnosti dřeva, je ale
klíčová právě pro výběr olejů – ty by totiž nikdy neměly přirozený odstín dřeva tlumit nebo zakrývat, ale naopak zvýrazňovat.
Barva se navíc v čase mění – ovlivňuje ji hlavně ovzduší
a ultrafialové sluneční paprsky, vliv mají ale i další faktory
jako škůdci nebo houby. Kvůli tomu světlé dřeviny šedivějí
a tmavnou, ty tmavé zase nabírají spíše světlejší, méně výrazný
barevný odstín. Abnormální barva dřeva je zároveň příznakem
toho, že je lepší se mu vyhnout.

Rozdělení dřevin podle barvy
Bílá až nažloutlá: 		
smrk, jedle, lípa, javor, jasan
Bílá s narůžovělým odstínem:
bříza, buk
Růžová až hnědofialová:
hrušeň, modřín
Oranžová až červenohnědá:
olše, borovice
Šedohnědá až hnědá:
dub, ořešák
Skořicově hnědá:
jilm
Zelenohnědá:
akát

Věděli jste, že…?
Každé dřevo má odlišný odlesk a některá ho nemají vůbec.
Starají se o to jednotlivá vlákna dřevin, která odrážejí světelné
paprsky. Pokaždé jinak. Uměle tento lesk prakticky nelze
napodobit, dřevo je v tom zcela unikátní.
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DŘEVO

Natírejte vždy po směru vláken. Než se
pustíte do druhé vrstvy, musí být ta první již
dostatečně suchá. Nátěr také lehce přebruste.
Nezapomeňte, že natřít venkovní dřevo jen
jednou nestačí – pravidelná kontrola a obnova
nátěru prodlouží životnost dřeva.

Ideální pro natírání je
teplota okolo 20 stupňů
Celsia. Nenatírejte na
prudkém slunci ani za deště
nebo mlhy.
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Balakryl na dřevo

DŘEVO

BALAKRYL
ŘEŠENÍ

Nátěry Balakryl na dřevo
Pro ochranu a zkrášlení dřeva můžete volit různé prostředky.
Bezbarvé laky jsou jasnou volbou, pokud vyžadujete zachování přírodní kresby, struktury a barvy dřeva. Lak navíc povrch
také chrání – venku před povětrnostními vlivy, v interiéru před
mechanickým opotřebením. Lazury naproti tomu zabarvují
dřevo do požadovaného atraktivního odstínu a zdůrazňují
jeho strukturu.

Silnovrstvá lazura. Vytváří silnější, průhledný a mikroporézní
vodoodpudivý film, díky němuž je dřevo v exteriéru vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům včetně UV záření. Používají se na
rozměrově stabilní prvky (například okna, rámy, dveře).

Lak pro exteriér. Je pružnější než interiérový lak, proto méně
praská a snižuje riziko olupování. Je voděodolný a zabraňuje
pronikání vlhkosti do dřeva. UV filtr navíc chrání dřevo před
žloutnutím.

Základní barva. Vyplňuje škrábance či nerovnosti a připra
vuje povrch na nátěr další vrstvy. Zvyšuje rovněž přilnavost
vrchní barvy.

Lak pro interiér. Musí odolávat mechanickému namáhání,
alkoholu, mastnotám i běžným čisticím prostředkům používaným v domácnosti. Dřevěné vnitřní povrchy se díky němu
snadno udržují.
Tenkovrstvá lazura. Vsakuje se do podkladu a vytváří velmi
tenký film, díky němuž dřevo dýchá. Neolupuje se a dobře
chrání především rozměrově nestabilní povrchy (trámy, palubky,
obložení, plotovky apod.).

Napouštědlo. Bezbarvý impregnační nátěr, který je zejména
pro ochranu nového, venkovního dřeva naprostou nezbytností.

Vrchní barva. Vytváří pružný a pevný film, který dobře odolává i velké zátěži. Výsledný nátěr má dlouhou životnost a krásný
hladký vzhled.
Olej. Vhodný pro všechny druhy dřeva od měkkého po tvrdé.
Zvyšuje jeho odolnost, neboť zabraňuje pronikání vlhkosti,
šednutí a praskání dřeva. Lehce dřevo zabarví, ale ponechá mu
přirozený vzhled.
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PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

LAZURA

Váha balení (v kg)

Telux

Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,7

Rychleschnoucí vodou ředitelná
silnovrstvá lazura s výbornou
barevnou stálostí a reprezentativním
vzhledem. Brání pronikání vody do
dřeva a zabraňuje tak rozměrovým
změnám způsobeným vlhkostí. Nátěr
díky tomu nepraská a neolupuje
se. Barvu je možné použít pro nové
i renovační nátěry všech druhů
dřeva a dřevěných prvků v interiéru
i exteriéru.

2,5

Atest pro
dětské hračky
a nábytek.

Pro nové
a renovační
nátěry
Životnost
až pět let
Brání
pronikání vody

Vzorník barev
Výběr z 8 základních
odstínů. 60 odstínů
je pak možné natónovat v kolorovacích
centrech Balakryl.

30

bezbarvý*

Balakryl na dřevo

borovice*

*báze

dub

pinie

teak

ořech

palisandr

mahagon

PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

LAZURA

Váha balení (v kg)

Dixol

Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,7

Rychleschnoucí vodou ředitelná
tenkovrstvá lazura pro nové
i renovační nátěry všech druhů
dřeva a dřevěných prvků v exteriéru
a interiéru. Proniká hluboko do
struktury dřeva a reguluje jeho
vlhkost. Zabraňuje tak kroucení
a praskání dřeva. Přitom ho nejen
chrání, ale zvýrazňuje také jeho
kresbu a umožňuje mu vyniknout.

2,5

9

Atest pro
dětské hračky
a nábytek.

Životnost
až tři roky
Brání pronikání
vody
Pro nové
a renovační
nátěry

Vzorník barev
Výběr z 8 základních
odstínů. 60 odstínů
je pak možné natónovat v kolorovacích
centrech Balakryl.

bezbarvý*

borovice*

dub

pinie

teak

ořech

palisandr

mahagon

*báze
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PŘEHLED

PRODUKTŮ

Polyurex

–

LAK

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

Vodou ředitelný polyuretanový
podlahový lak pro nové i renovační
bezbarvé nátěry všech druhů
dřevěných podlah, dřeva, korku
a podobných materiálů v interiéru.
Je protiskluzový a ideální do prostorů
s vysokým zatížením. Díky tomu,
že je nátěr velmi tvrdý, odolává
škrábancům, mastnotě i alkoholu.
Lakovaný povrch je omyvatelný
a snadno se udržuje.

0,6

2,5

4

Protiskluzový
atest.

Lakovaný
povrch se
snadno udržuje
Odolá škrábancům,
mastnotě i alkoholu
Chrání dřevo
před slunečním
zářením

Lakovaný povrch jsme testovali
v laboratořích PPG proti nejběžnějším
chemikáliím v domácnosti. Na takto
zkoušeném povrchu se ani po 24 hodinách
neobjevily žádné skvrny.
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Atest pro
dětské hračky
a nábytek

PŘEHLED

Sportakryl

PRODUKTŮ

–

LAK

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:

0,7

Vodou ředitelný akrylátový lak
pro nové i renovační bezbarvé
nátěry všech druhů dřeva, korku
a podobných materiálů v interiéru.
Dřevo ochrání a zároveň zvýrazní
jeho jedinečný přírodní vzhled.
Díky atestu EN 71-3 je možné lak
použít pro dětské hračky a nábytek,
má atest také pro přímý styk
s potravinami.

2,5

4

9

Nejprodávanější
vodou ředitelný lak.

Atest
na dětské
hračky
Zvýrazní přírodní
vzhled dřeva
Atest
pro přímý styk
s potravinami

Velmi odolný,
snadno se udržuje

Lakovaný povrch
je omyvatelný
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PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

Venkovní
lak

LAK

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,7

Vodou ředitelný silnovrstvý lak pro
nové i renovační bezbarvé nátěry
všech druhů dřeva a podobných
materiálů hlavně v exteriéru. Chrání
dřevo před sluncem a dalšími
povětrnostními vlivy, zabraňuje
jeho žloutnutí. Stejně tak chrání
před pronikáním vody do dřeva. Má
atest EN 71-3 pro použití na hračky
a dětský nábytek.

Dekorativní
i ochranné
vlastnosti.

Dokonale pružný,
což je v exteriéru
klíčové

Atest pro
dětské
hračky
a nábytek

Lakovaný povrch
nepraská
a neolupuje se

Rychle schne,
práci zvládnete
za den
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2,5

PŘEHLED

Voskový
olej

PRODUKTŮ

–

OLEJ

Velikost balení (v l)
Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,75

Interiérový olej na dřevo na bázi
přírodního včelího vosku se hodí
pro měkké i tvrdé dřevo. Využít
ho můžete na dřevěné podlahy,
obložení, schodiště, nábytek a další
předměty ze dřeva v interiéru.
Proniká hluboko do dřeva a zvyšuje
jeho odolnost, neboť vytváří
na povrchu ochrannou vrstvu
s otevřenými póry, jimiž dřevo
přirozeně dýchá.

2,5

Atest pro
hračky i styk
s potravinami.

Vyživuje a chrání
dřevo zvnějšku
i zevnitř

Olej je
protiskluzový

Povrch
se snadno
udržuje

Přirozeně
matný

Vzorník barev
dub bílý

natural

buk

dub
přírodní

dub
šedý

wenge
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PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

NAPOUŠTĚDLO

Napouštědlo
Vodou ředitelné bezbarvé fungicidní
a insekticidní napouštědlo určené k napouštění
dřeva před použitím vodou ředitelných
i syntetických laků, lazur nebo krycích barev.
Hodí se pro preventivní ošetření zdravého dřeva
i léčebnou péči o napadené nebo nakažené
dřevo zejména v exteriéru. Díky technologii
Oleomethrine s obsahem oleje je až dvakrát
účinnější než mikro-emulze.

Zachová přirozenou
kresbu dřeva

Na zdravé
i napadené dřevo
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Velikost balení (v l)
Barevnost:
Vydatnost:

0,5

Chrání dřevo
do hloubky.

Nevhodný pro
dětské hračky

Až dvakrát
účinnější
než mikro-emulze

2

PŘEHLED

Základ
Vodou ředitelná akrylátová barva
pro základní nátěry všech druhů
dřeva v interiéru a exteriéru. Skvěle
přilne k dřevěnému podkladu
a starým nátěrům. Spolu s vrchními
barvami Balakryl tvoří ucelený
systém a vytváří na dřevě ideální
hladký povrch k jejich aplikaci.
Obsahuje blokátor, který izoluje
tanin a suky způsobující nežádoucí
zabarvení dřeva.

Vynikající
adheze nátěru

Vyplní praskliny,
trhliny a nerovnosti
ve dřevě

PRODUKTŮ

–

ZÁKLAD

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,7

2,5

Špičková
kryvost.

Povrch lze velmi
dobře brousit

Atest pro
dětské hračky
a nábytek

Vzorník barev
0100
bílý
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PŘEHLED

PRODUKTŮ

Okna
a dveře
Vodou ředitelná akrylátová vrchní
barva určená k nátěrům všech druhů
dřeva v interiéru a exteriéru. Díky
speciálnímu pojivu je nátěr velmi
přilnavý, elastický a mechanicky
odolný. Ani při vyšších teplotách
nedolepuje a je trvale pružný – okna
i dveře tak bez problémů otevřete
i v horkých letních dnech. Odpuzuje
vodu a má atest EN 71-3 pro hračky.

Dlouhá
životnost

Nedolepuje se ani
při vyšších teplotách

Vzorník barev
0100
bílý
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–

OKNA

DVEŘE

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,7

Pružný,
mechanicky
odolný nátěr.

Krásný
hladký vzhled

Atest pro hračky
i styk s potravinami

TIPY

A

TRIKY

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Jak natírat okna a dveře

Postup při
renovaci oken
a dveří.

Starý nátěr může
zůstat
Není nutné starý nátěr
odstraňovat, pokud dobře drží.
Je ale potřeba ho o
 dmastit,
důkladně omýt a jemně
přebrousit.

1

Nestačí to jen
přetřít?
Jestliže jsou dveře
nebo okna už příliš tmavé
nebo zešedlé a chcete je mít
v přírodním provedení, obruste
starý nátěr až na zdravé
a čisté dřevo a natřete vše
jako nové. Pokud opravujete
nerovnosti v povrchu, použijte
akrylátový tmel a nechte ho
důkladně proschnout. Ovšem
myslete na to, že tmel na venkovních plochách hůře odolává
povětrnostním vlivům.

2

Pokud máte nová okna či dveře, přesvědčte se,
zda nemají impregnační nátěr. Mohou být také
ošetřeny napouštědlem. Někteří výrobci přitom
nepoužívají klasická napouštědla s obsahem
fungicidních a biocidních látek, ale impregnační
přípravky s kyselinou boritou, které jsou nevhodné pro další povrchovou úpravu z hlediska
přilnavosti následných nátěrů.
Místa, na kterých se vyskytuje pryskyřice, je nutné vybrousit nebo pryskyřici vymýt

ředidlem. Pryskyřice by totiž procházela skrz nátěrový film, způsobovala by jeho větší namáhání
a následnou degradaci. Problém by nebyl jen
vizuální, ale i funkční.
Při natírání nevynechejte základní barvu,
která je ideální pod všechny krycí barvy bez
rozdílu odstínu, neboť zvyšuje přilnavost k vrchní
barvě. Navíc ji lze také lépe brousit pro vytvoření
rovného a hladkého povrchu a krásně zaplní
nerovnosti a póry v podkladu.

Před nátěrem se zbavte pryskyřice.
Může totiž poškodit ochranný nátěr.

Lazurovací nátěr
Postupujte stejně jako
u bezbarvých nátěrů,
ovšem počítejte s tím, že každá
další vrstva lazurovacího laku
původní odstín částečně ztmaví. Pomůže bezbarvý obnovovací nátěr lazurou Balakryl Telux
nebo lakem Balakryl Venkovní
lak, případně směs bezbarvého
Teluxu s Teluxem požadovaného odstínu.

3
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TIPY

A

TRIKY

KROK
ZA KROKEM

Jak na
natírání
dřeva
Aby vám dřevo v interiéru i exteriéru dlouho vydrželo, musíte o něj pečovat. Natírání dřeva má
přitom svá pravidla. Především musí být dřevo
zdravé, suché, dobře vyzrálé, stejné kvality a bez
suků. A také bez pryskyřice, která v teple zvětšuje svůj objem, vytéká ze dřeva a může pronikat
nátěrem. Proto musíte pryskyřici vždy odstranit –
vyškrábáním, odfrézováním, vytavením nebo
pomocí ředidla.
Povrch dřeva před natíráním by měl
být rovný a hladký, jinak bude mít nátěr kazy
a nevydrží dlouho. Proto je potřeba dřevo
obrousit. Zpravidla se brousí dvakrát až třikrát –
nejdříve smirkovými papíry s hrubšími zrny, poté
s jemnějšími. U větších ploch, jako jsou ploty,
vrata nebo chaty, je to ale příliš pracné a stačí je
přebrousit jen jednou.

Balakryl Voskový olej na bázi
přírodního včelího vosku dřevo v interiéru
nejen ochrání, ale také mu pomůže vyniknout.
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1

Balakryl Voskový olej
dřevo v interiéru nejen
ochrání, ale také mu
pomůže vyniknout.

TIPY

A

TRIKY

Testovací vzorek
Je důležitým krokem realizace, abyste
věděli, jak bude stůl po natření vypadat.
Na každém druhu dřeva může být výsledný
vzhled odlišný. Vyzkoušejte zvolený odstín na
vzorku stejného druhu dřeva, z něhož je stůl.

Díky oleji může dřevo dýchat
Olej zabraňuje pronikání vody do
povrchu. Je ideální zejména na dřevo,
které ještě nebylo nijak ošetřeno, aby mohla jeho
přirozená krása vyniknout. Hodí se tedy nejen
na dřevěné stoly a další nábytek, ale i hračky,
podlahy či schody.

Správná teplota
Důležitá je správná teplota podkladu
a okolí, která by se při natírání měla
pohybovat mezi 10 a 25 stupni Celsia.

Volba štětce
Možná si myslíte, že štětec je jen obyčejná pracovní pomůcka, na které moc
nezáleží. Ale je to přesně naopak – jeho volba
je doslova alchymie. Právě vhodný štětec ulehčí
aplikaci a určuje výsledek nátěru.

Aplikace oleje
Namáčejte vždy jen špičku štětce,
jinak vám bude barva stékat na ruce.
Dřevo natírejte po směru vláken ve dvou až
třech vrstvách podle toho, jak moc bude povrch
zatěžován.

Než natřete další vrstvu
Po úplném zaschnutí oleje můžete povrch lehce zbrousit a očistit od prachu,
teprve potom naneste další vrstvu. V našem
případě by po dvojím natření byl odstín příliš
tmavý, desku stolu jsme proto natřeli jen jednou
a pro druhou vrstvu jsme zvolili bezbarvou va
riantu voskového oleje.

2

5

3

6

4

7

Staré nátěry je možné zbrousit nebo použít odstraňovače nátěrů. Jen si dejte pozor na odstraňovače
s obsahem vosků, ty totiž na dřevo nejsou vhodné a zhoršují přilnavost následných nátěrů.
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Kov ochraňte před korozí
Kovovou nohu jsme natřeli černým
Balakrylem KOV 2v1, abychom ji ochránili před korozí.

8

Jeden nátěr nestačí
Kov potřebuje více vrstev, minimálně
dvě. Barvu Balakryl KOV 2v1 můžete
použít i jako finální druhou vrstvu, my jsme
nakonec zvolili černý Balakryl Uni. Mezi nátěry
dodržujte předepsané intervaly.

10

Roli hrají správné podmínky
I při natírání kovových povrchů samozřejmě dbejte na teplotu podkladu
a okolí či vlhkost vzduchu. Dodržujte technologický postup uvedený na obalu nebo v technickém
listu. Barvu před použitím důkladně promíchejte.

9

11

Finální vrstva na kov
Nátěry je nutné pravidelně kontrolovat
a obnovovat, aby kov vydržel co nejdéle.

I broušení má svá pravidla. Při prvním broušení se vždy brousí
napříč dřevních let, při druhém pak po jejich směru.
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TRIKY

12

Díky Balakrylu
bude stůl zase
jako nový!
Kovovou nohu jsme natřeli Balakrylem
KOV 2v1, abychom ji ochránili před
korozí. Na druhou vrstvu jsme nakonec
zvolili černý Balakryl Uni.
Váha balení (v kg): 0,7, 2,5
Konečný vzhled: matný

Nechte vyniknout nábytek
Balakryl Voskový olej na bázi přírodního včelího vosku dřevo v interiéru
nejen ochrání, ale také mu pomůže
vyniknout. Proto se hodí na dětské
postýlky a hračky, dřevěné podlahy,
schody i nábytek. Dřevo díky němu
může dýchat, olej ale zabrání pronikání vody. Je ideální na dřevo, které
ještě nebylo nijak ošetřeno, aby mohla
jeho přirozená krása vyniknout.

Tipy pro natírání
Příliš silné nátěry špatně schnou,
navíc na nich mohou vznikat defekty.
Volte spíše tenčí vrstvu. Natírejte
jen tehdy, když není vysoká vlhkost
vzduchu. Také příliš vysoké nebo
i nízké teploty pod 10 stupňů Celsia
či déšť zpomalují zasychání a snižují
ochranný účinek nátěrů.

43

K

KOV

Kov
Kovové materiály mají podobně dlouhou historii jako dřevo – v exteriérech a později také interiérech se používají již několik stovek let.
Jsou pevné, tvrdé a houževnaté, ovšem každý kov má tyto vlastnosti
v trochu jiném poměru. Aby lidé některé z nich posílili, sáhli v průběhu času k výrobě různých slitin. Ty například lépe odolávají korozi
nebo mohou být lehčí než některé dřeviny.
Ať už máte v interiéru nebo exteriéru jakýkoli kov, důležité
je chránit ho nátěrem. Ocelové konstrukce, plechové střechy, okapy,
vrata, kovové ploty a další prvky hlavně v exteriéru se totiž potýkají
s korozí. Korozi způsobuje vzduch, voda a další látky. Koroze je
přitom velmi agresivní, proniká do kovů, po mikroskopických částech
je rozkládá a mění jejich vlastnosti.
Chcete-li prodloužit životnost jejich nátěru, je antikorozní
základ nezbytný. Stejně tak je důležitá – zejména u vrchního nátěru
kovů v exteriéru – schopnost odpuzovat vlhkost a ochrana před
povětrnostními vlivy. Klíčová je i pravidelná kontrola natřených
kovových předmětů, ideálně jednou ročně. Jakmile objevíte vadu, je
zásah nezbytný, aby koroze nepoškodila povrch, či dokonce samotnou konstrukci.

Příprava povrchu bývá často
podceňována. Platí přitom, že čím lépe se
na natírání připravíte, tím delší bude
výdrž nátěru. Hlavní je povrch odmastit,
zbavit rzi a přebrousit.
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Kov je
houževnatý materiál.
I přesto je nutné
ho chránit.

KOV

Věděli jste, že…?
Některé kovy, jako například hliník, měď
nebo zinek, se na vzduchu pokryjí tenkou,
ale souvislou vrstvou sloučenin, která je
chrání před korozí.

Výběr kovů
Železo
Lidé ho znají už od pravěku. Je poměrně měkké,
světle šedé až bílé. Je ovšem hodně náchylné ke
korozi, proto je důležité pustit se do natírání co
nejdříve po očištění, odmaštění a vysušení povrchu. Jinak začne korodovat. Lehká koroze může
nastat i po jediném trochu vlhčím dnu.
Ocel
Vyrábí se ze surového železa, slouží k výrobě
drátů, plechů, hřebíků apod. Existuje více než
2 000 různých druhů oceli s různými vlastnostmi.
Korozní odolnost oceli je možné zvýšit fosfátováním povrchu ještě před samotným nátěrem.
Litina
Vyrábí se ze surového železa, které se přetavuje
s litinovým a ocelovým odpadem. Je tvrdá, ale
křehká. Oproti oceli dokáže odolávat korozi.
Měď
Červenohnědý, ohebný, velmi tvárný a měkký
kov. Nepodléhá korozi, proto se často používá
jako střešní krytina. Obvykle se nenatírá, protože
má vlastní ochrannou vrstvu.
Hliník
Má stříbřitou barvu. Je to velmi lehký a stálý kov.
Obvykle se nenatírá, protože si oxidací vytváří
vrstvu, která jej před korozí chrání.
Pozinkovaný plech
Zinek je odolný vůči korozi, proto se používá
jako ochrana plechu. Ovšem zinkový povlak ho
ochrání jen na nějakou dobu. Po čase je vždy
vhodné ho natřít.
Mosaz
Slitina mědi a zinku, která nerezaví.

Dural
Slitina hliníku s mědí a hořčíkem. Velmi lehká,
pevná a tvrdá.
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Vše si
naplánujte.
Pod bílou vrchní
barvu použijte
bílý základ,
pod světlé
odstíny zase
šedý základ.
Pro tmavé
odstíny vyberte
červenohnědý
základ.

Věděli jste, že...?
Antikorozní nátěr sjednocuje
natíraný povrch a zlepšuje
kryvost vrchní barvy. Především
ale dodává kovu antikorozní
ochranu a prodlužuje
životnost nátěru.
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KOV

BALAKRYL
ŘEŠENÍ

Nátěry Balakryl na kov
Kovové prvky se často musejí potýkat s agresivním vlivem
vnějšího prostředí. Aby mu odolaly, potřebují speciální nátěry
s antikorozní ochranou. Plotům, vratům, branám, mřížím, zábradlí i střechám dodávají potřebnou ochranu speciální nátěry
od Balakrylu, které jsou určeny na kov. Ale důležité je chránit
kovové prvky také v interiéru – jde přitom zejména o radiátory
a teplovodní trubky.
Nátěr na topení
Radiátory a teplovodní trubky jsou na natírání specifické.
Používejte na ně vždy jen speciální barvu odolnou proti vyšší
teplotě (s tepelnou odolností vyšší než 100 stupňů Celsia),
neboť i pod vlivem tepla a roztažnosti kovů pak nátěr zůstává
pružný a nepraská. Nátěr na topení navíc odolává žloutnutí
a vodě, proto je také mimořádně vhodný do koupelen.

Základní nátěr
Díky antikorozním pigmentům dokonale chrání kovové povrchy
proti korozi. Navíc připravuje bezproblémovou aplikaci vrchního nátěru a zvyšuje jeho přilnavost.
Jednovrstvá barva
Kombinuje v jedné plechovce vlastnosti dvou barev – nejen
antikorozní základní barvy, ale také barvy vrchní. Nemusíte tak
kupovat dva rozdílné výrobky, což šetří peníze. Jednovrstvou
barvu můžete použít jak na nové, tak i na renovační vrchní
a základní nátěry kovů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rychleschnoucí vodou ředitelná receptura také umožňuje realizovat
všechny vrstvy během jediného dne.

47

K

PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

KRYCÍ

Váha balení (v kg)

Radet

Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

Vodou ředitelná vrchní barva určená
k novým i renovačním nátěrům
radiátorů. Hodí se ale i k nátěrům
kovů – například pozinkovaného
nebo ocelového plechu, hliníku, mědi
a dalších kovů jak v interiéru, tak
i v exteriéru. Nátěr odolává teplotám
až do 105 stupňů Celsia a zůstává
přitom pružný a nepraská. Stejně tak
odolá i vodě, a je proto vhodný také
do koupelen.
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2,5

Dobré
aplikační
vlastnosti

Hladký
a lesklý
vzhled

Dlouhodobě
zůstává
sněhobílý

0100
bílý

0,7

Odolá teplotám
až do 105 °C.

Výborný
rozliv

Vzorník barev

BARVA

0603
slonová
kost

PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

ZÁKLADNÍ

I

VRCHNÍ

Váha balení (v kg)

Kov 2v1

Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,7

2,5

Vodou ředitelná krycí barva,
kterou můžete použít jak na nové,
tak i na renovační nátěry kovů,
plechů, lehkých kovů, oceli a dalších
materiálů včetně cementovláknitých
povrchů v interiéru i exteriéru.
Dlouhodobou antikorozní ochranu
poskytuje nátěr hlavně ve venkovním
prostředí. Obsahuje vysoce účinné
antikorozní pigmenty a skvěle chrání
tam, kde koroze hrozí nejvíce.

9

Až 20 000
různých odstínů
v kolorovacích centrech
Balakryl.

Skvělá volba
pro nátěry střech

Špičková
antikorozní
ochrana

Spojuje vlastnosti
základní i vrchní
barvy

Je voděodolný

Vzorník barev
0100
bílý

NÁTĚR

0101
pastelově
šedý

0840
červenohnědý

0240
tmavě
hnědý

Velikost
balení (v l)

Báze
L

Z

1

5

49

K

PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

ZÁKLADNÍ

NÁTĚR

Váha balení (v kg)

Antikor

Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

Vodou ředitelná antikorozní barva
pro nové i renovační základní nátěry
kovů, plechů, hliníku, oceli, mědi,
zinku, litiny, galvanizovaných povrchů
a dalších materiálů včetně skla a PVC
v interiéru a exteriéru. Má špičkovou
přilnavost ke všem povrchům a ve
vlhkém prostředí dlouhodobě chrání
před korozí.

0,7

2,5

Maximální
antikorozní
ochrana.

Možné přetřít vodou
ředitelnými i syntetickými
barvami

Pro nové
i renovační
nátěry

Výborná
přilnavost

Využijete
v interiéru
i exteriéru

Vzorník barev
0100
bílý
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Balakryl na kov

0108
šedý

0853
červenohnědý

TIPY

A

TRIKY

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Oživte plechovou střechu
novým nátěrem

Postup při
natírání
střechy.

Odstraňte
nečistoty
Než se pustíte do
renovačního nátěru, očistěte
střechu od mechu, lišejníků,
sazí, rzi, mastnoty a dalších
nečistot. Nejrychlejším řešením
je vysokotlaký čistič.

1

Zbavte se
starých nátěrů
Pokud jsou na střeše
staré, nesoudržné nátěry, odstraňte je. Přebruste případná
zkorodovaná místa – buď ručně
za pomoci drátěného kartáče,
nebo strojově s elektrickou
bruskou či vrtačkou s drátěným
kotoučem.

2

Natírání
Čistou a suchou od
maštěnou střechu
můžete natřít jedním nebo
dvěma antikorozními nátěry
a pak použít vybranou vrchní
barvu. Případně můžete použít
Balakryl Kov 2v1, která se nanáší bez předchozího základního nátěru, ale ve dvou až třech
vrstvách. Mezi jednotlivými
nátěry dodržujte šestihodinové
pauzy. Teplota okolí a podkladu by neměla klesnout pod
10 stupňů Celsia.

3

Plechové střechy jsou stále populárnější, protože
lépe odolávají větru i teplotním výkyvům, navíc
plech nenasákne vodu. Kromě dalších výhod
bodují plechové střechy i tím, že jejich údržba

není příliš náročná a k renovaci stačí několik
jednoduchých kroků. Nepodceňujte přípravu
před nátěrem, protože tak zvýšíte jeho přilnavost
a výrazně prodloužíte také jeho životnost.

Vodou ředitelné barvy jsou ideální volbou k natírání střech,
protože rychleji schnou. Navíc jsou ekologické a nezapáchají.
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TIPY

A

TRIKY

KROK
ZA KROKEM

Jak na
natírání
kovu
Největším nepřítelem kovových povrchů je rez.
Její odstranění před samotným nátěrem proto
rozhoduje o životnosti nátěru. Zatímco hrubou
a volnou rez můžete odstranit ocelovou stěrkou,
drátěným kartáčem apod., s pevněji držící rzí
je to náročnější. Zde se bez strojního vybavení
(například brusky) těžko obejdete.
Jakmile rez odstraníte, zaměřte se i na
její zbytky. I ty totiž snižují životnost nátěru, a to
i tehdy, když použijete antikorozní barvu. Abyste
zbytky odstranili, sáhněte po odrezovači.

Věděli jste, že…?
Už existují i barvy, které lze natírat přímo na
zrezivělé povrchy. I tak je ale určitý zásah nutný –
minimálně povrch mechanicky očistit a odstranit
šupinky rzi, aby barva důkladně přilnula.
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Balakryl na kov

Zásady správného nátěru na kovy
Očistit
Kovový podklad musíte zbavit starých nepřilnavých nátěrů a rzi – nejlépe drátěným
kartáčem, broušením nebo chemickým
odstraňovačem nátěrů a odrezovačem.
Snažte se zbavit i sebemenších zbytků rzi.
Zaměřte se na místa svárů a různých spojů,
která jsou při čištění nejproblematičtější.
Odmastit
Aby nový nátěr dobře přilnul, je nutné
odmastit podklad například odmašťovačem, technickým lihem nebo nitroředidlem.
Závisí na tom kvalita a životnost nátěru.
Vynechat odmašťování je možné jen tehdy,
když při odstraňování rzi vznikl čerstvý
a prakticky nedotčený povrch.

Natřít
Vždy dodržujte technologický postup podle
návodu uvedeného na obalu nebo podle
technického listu. Roli hrají správné podmínky – teplota podkladu a okolí, vlhkost
vzduchu. Barvu před použitím důkladně
promíchejte. Nejdříve proveďte základní,
pak vrchní nátěr, případně použijte naši
barvu Balakryl 2v1.
Opakovat
Jeden nátěr nestačí, je potřeba natřít více
vrstev (minimálně dvě). Mezi jednotlivými
vrstvami dodržujte předepsané intervaly.
Nátěry je navíc nutné pravidelně obnovovat, aby kov vydržel co nejdéle.

TIPY

A

TRIKY

5 kroků při natírání radiátorů
Nátěry na radiátorech dostávají pořádně zabrat.
Podepisují se na nich velké teplotní výkyvy a horká voda, což poškozuje nátěr, který se postupem
času může začít odlupovat. Na topení se někdy
objevují také žluté skvrny, nebo dokonce rez. Je
to neestetické, ale zároveň to ohrožuje i funkčnost topení. Renovace topení je naštěstí velmi
snadná a každý ji hravě zvládne.

Pokud se rozhodnete natírat
radiátory až v topné sezoně,
musíte před začátkem prací topení
samozřejmě vypnout a nechat zcela
vychladnout. V obývaném prostoru
je lepší použít vodou ředitelné
nátěry.

Zbrousit
Před natíráním připravte povrch
radiátorů – nesoudržné a nepřilnavé
nátěry i zkorodovaná místa zbruste ocelovým
kartáčem nebo brusnou houbičkou.

1

Očistit a omýt
Zbroušené topení omeťte smetáčkem,
pak z něj odmašťovacími přípravky
odstraňte mastnotu. Důkladné čištění je důležité,
rozhoduje o tom, jak k povrchu přilne nový
nátěr. Nezapomeňte ani na hůře dostupné spoje
a šroubení, kterých je na radiátorech hodně.

2

Připravte prostor
Všechna místa, která chcete ochránit
před barvou (měřáky, kohouty k ovládání
teploty apod.), přelepte lepicí páskou. Podlahu
pod radiátorem a okolo něj zakryjte kartonem
nebo zakrývací fólií.

3

Základní nátěr
Jestliže jste topení museli zbrousit až na
kov, použijte na silně poškozená místa
vodou ředitelný, rychleschnoucí základní nátěr
Balakryl Antikor. Ten připraví povrch pro vrchní
nátěr. Po zaschnutí základní barvy lehce zbruste
okraje opravených míst brusným papírem, aby se
nový nátěr vyrovnal s tím starým.

4

Vrchní nátěr
Před natíráním musí být radiátor suchý,
čistý a hladký – pak použijte vrchní vodou
ředitelnou barvu Balakryl Radet, která je určena
přímo pro teplovodní topení.

5
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SPECIÁLNÍ

PRODUKTY

Věděli jste, že…?
Plasty i beton možná vypadají jako nezničitelné materiály, ale potřebují – podobně jako
dřevo nebo kov – ochranu před povětrnostními vlivy. Chraňte svá plastová okna před
stárnutím a žloutnutím, vydrží vám mnohem
déle. Všechny typy plastových produktů přitom můžete natírat speciálními barvami na
plasty. Pokud si nejste jisti, o jaký typ plastu
se jedná, podívejte se na spodní stranu
výrobku, kde najdete symboly jednotlivých
materiálů, např. PVC, PP, PE, PS nebo PMMA.
A před degradací můžete ochránit i betonové plochy a konstrukce.

Balakryl klade důraz
na vysokou přilnavost
a mechanickou
odolnost speciálních
barev. Díky tomu
zvyšují trvanlivost
těchto povrchů, ať už
jde o betonové stěny
nebo plastové povrchy.
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Speciální produkty

SPECIÁLNÍ

PRODUKTY

BALAKRYL
ŘEŠENÍ

Na speciální
povrchy patří speciální
nátěrové hmoty.

Speciální produkty
Pokud chcete natírat povrchy, jako je beton nebo třeba plasty,
vyplatí se vsadit místo na univerzální barvy na speciální nátěrové hmoty. Důvody jsou prosté – plasty i beton mají určité specifické vlastnosti, a proto je nutné je správně ošetřit. Například
beton degraduje kvůli kyselým plynům v atmosféře, plasty jsou
pak samy o sobě při natírání problematické.

Speciální latexové barvy se snadno aplikují. Můžete je
využít na méně namáhané omítky, betonové plochy, zdivo a na
cementovláknité, dřevotřískové a sádrokartonové desky. Emulzní
nátěrová hmota je kromě toho mimořádně vhodná i pro označení hřišť a sportovišť. Barvu Latex UNI od Balakrylu využívá
například i fotbalový klub FC Viktoria Plzeň.
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PŘEHLED

PRODUKTŮ

Latex
UNI

NÁTĚR

Váha balení (v kg)

Vynikající
kryvost

Vytváří
matný povrch

Vzorník barev
0100
bílý

Speciální produkty

INTERIÉROVÝ

Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

Univerzální latexová zářivě bílá
barva do interiérů i exteriérů
s vysokou odolností vůči otěru.
Vytváří matný povrch s vynikající
paropropustností. Hodí se pro
označení hřišť a sportovišť, je
ekologicky nezávadná, šetrná
k životnímu prostředí a neškodná
i při nahodilém přímém kontaktu
s potravinami.
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–

0,8

5

10

24

Vysoká odolnost
vůči oděru.

Vhodný pro
značení hřišť
a sportovišť

Rychleschnoucí,
bez zápachu
a zcela nezávadný

PŘEHLED

Latex
Hobby
Interiérová latexová bílá barva,
která dokonale kryje a vytváří
matný povrch s vynikající
paropropustností. Velkou
výhodou je otěruvzdornost, díky
níž je nátěr vhodný pro všechna
místa, kde jsou vysoké nároky na
hygienickou úroveň. Neškodí ani
při nahodilém přímém kontaktu
s potravinami.

Vysoká
bělost

Naprostá
nezávadnost

PRODUKTŮ

–

INTERIÉROVÝ

NÁTĚR

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

0,8

5

10

Rychleschnoucí
a bez zápachu.

Výborná
kryvost

Otěruvzdorný

Vzorník barev
0100
bílý
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PŘEHLED

PRODUKTŮ

Beton
Vodou ředitelná akrylátová
barva na betonové
povrchy a konstrukce
v interiéru a svislé betonové
plochy v exteriéru. Díky
atraktivnímu matnému
vzhledu redukuje viditelnost
nerovností na povrchu,
a navíc poskytuje velmi
účinnou ochranu a prevenci
před degradací betonu.

NÁTĚR

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

2,5

6

Paropropustnost
a omyvatelnost

Splňuje normu ČSN EN 1504-2
pro ochranu a opravu
betonových konstrukcí

Výborná
kryvost

Vzorník barev
0102
šedý

Speciální produkty

KRYCÍ

Atest pro
ochranu betonu.

Atraktivní
matný vzhled

58

–

PŘEHLED

Barevnost:
Vydatnost:
Konečný vzhled:

Vodou ředitelná akrylátová
krycí barva pro nátěry plastů
jak v interiéru, tak v exteriéru.
Povrchu dává krásný hladký
vzhled s vysokým leskem,
obsahuje UV filtr, nešpiní se a je
snadno omyvatelná. Výborně
přilne k povrchu a chrání plasty
před povětrnostními vlivy
i mechanickým namáháním.

KRYCÍ

NÁTĚR

0,7

Vytváří hladký povrch
s vysokým leskem.

Krásný hladký
vzhled s vysokým
leskem

Jednoduchá
aplikace

Odolává
povětrnostním
vlivům

0100
bílý

–

Váha balení (v kg)

Plasty

Vzorník barev

PRODUKTŮ

Pomáhá při
renovaci plastů

0245
tmavě
hnědý
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PŘEHLED

PRODUKTŮ

–

KRYCÍ

Tabulová
barva

NÁTĚR

Váha balení (v kg)
Barevnost:
Vydatnost:

Vodou ředitelná barva na dřevo
a kov je vhodná pro povrchové
a renovační nátěry školních tabulí,
ploch vhodných pro psaní křídou
a pingpongových stolů v interiéru
a exteriéru. Zcela vhodná pro
opakované psaní křídou, navíc se
dá velmi snadno opakovaně utírat
(mokré čištění). Poskytuje účinnou
ochranu a hladký matný vzhled.

0,7

Atest pro hračky
i styk s potravinami.

Výborná
kryvost
Lehká roztíratelnost
a snadná aplikace
Na povrch je možné psát
už 24 hodin po nátěru

Vzorník barev
černý
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zelený

TIPY

A

TRIKY

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Vytvořte si doma tabuli.
Kdekoli chcete

Postup při
natírání
tabulovou barvou.

Výběr místa
Vyberte si plochu,
kterou chcete
natřít. Nejčastěji bývá tabule
v dětském pokoji, mohou
posloužit i dveře skříně nebo
třeba plechová vrata v zahradě.
Je ale jen na vás, kde si chcete
svou domácí tabuli vytvořit.

1

Výběr barvy
Tabulová barva je
k dostání v černém
nebo zeleném provedení. Její
vydatnost je 9 až 12 m2/kg
v jedné vrstvě v závislosti na
podkladu.

2

Samotný nátěr
Pro dosažení perfektního výsledku nanášejte
barvu ve dvou vrstvách. Velmi
dobře se roztírá – v tomto
ohledu je vůbec nejlepší mezi
barvami svého druhu. Navíc
je velmi odolná i v exteriéru,
a vydrží proto dlouhá léta.
Nemusíte se tedy bát křídu
opakovaně smazávat mokrým
hadříkem – její povrch se
zaručeně neponičí.

3

Aby byl výsledek perfektní, natírejte povrch vždy dvakrát.
Odolá i opakovanému čištění mokrou houbou.
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A

TRIKY

Díky tabulové barvě od Balakrylu si můžete
i doma vytvořit hravé prostředí. Stačí s ní natřít
jakoukoli plochu, ze které byste rádi vytvořili
hladkou, matnou tabuli. Na tu pak můžete spolu
se svými dětmi psát nebo kreslit běžnou křídou –
stejně jako na tabuli ve škole. Křídu pak setřete
mokrým hadrem nebo houbou.
Tabulovou barvu je možné použít na
dřevo, dřevotřísku, omítku, beton, vláknocementové materiály, kov a spoustu dalších povrchů.
A mimochodem – poslouží i pro natírání
pingpongových stolů.

Zcela nezávadná
Tabulová barva je – stejně jako jiné
barvy značky Balakryl – ekologická,
zdravotně nezávadná a vhodná pro
nátěry dětského nábytku nebo hraček.
Má atest i pro přímý styk s potravinami, a je proto možné ji použít i jako
praktický prvek do kuchyně, díky
němuž už nezapomenete, co všechno
máte koupit.

Tabulovou barvu můžete použít
prakticky na jakoukoli rovnou plochu.
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Díky Tabulové
barvě si můžete psát
vzkazy na dveře.

MILUJEME

Milujeme dřevo.
A poradíme vám!

DŘEVO

Odebírejte náš
newsletter a už vám
nikdy nic neuteče!

Dřevo je opravdu výjimečný materiál. Přírodní, velmi příjemný a ne
uvěřitelně rozmanitý. Koneckonců existuje přes 100 000 různých
druhů dřeva. Žádný z nich přitom není natolik univerzální, aby byl
vhodný na všechno. Abyste obsáhli veškeré informace o dřevu a péči
o něj, museli byste se tomuto materiálu věnovat na plný úvazek.
Víme, že na to ale nemáte čas. A také víme, že chcete o dřevo v interiéru a exteriéru dobře pečovat. Proto jsme tu my.
Milujeme dřevo a víme o něm vše od A do Z. Mimo jiné víme
také to, jak ho dobře ochránit. Poradíme vám, jak přistupovat k měkkým i tvrdým dřevům a jak vybírat nátěrové materiály, které dřevu
prospějí a které jeho kvalitu posunou ještě o několik pater výše.
Zkrátka poradíme vám, abyste při péči o dřevo nikdy nesáhli vedle.
Proto jsme pro vás spustili web www.milujemedrevo.cz.
Kromě mnoha zajímavostí o dřevě tam najdete také manuál pro natírání, ve kterém krok za krokem přibližujeme šest různých projektů –
od renovace oken a dveří přes obnovení dřevěné podlahy, natírání
plotu či zahradního nábytku až po péči o dřevo v interiéru. Pokud se
na něco takového chystáte, určitě si náš manuál z webu stáhněte.
Praktické rady, které obsahuje, vám výrazně usnadní práci. A péče
o dřevo pro vás bude opravdovou radostí.
Navíc nás samozřejmě najdete i na Facebooku. Tipy ohledně
dřeva a práce s ním, stejně jako odkazy na spoustu dalších zajímavostí o dřevě, hledejte na www.facebook.com/milujemedrevo.

Web pro milovníky dřeva
Tipy pro péči o dřevo, stejně jako různé zajímavosti o dřevu, najdete
také na webové stránce www.milujemedrevo.cz. Až zjistíte, jak
nejlépe dřevo ochránit a zda na něj použít barvu, lak, napouštědlo,
nebo lazuru, můžete si na webu také počíst o vzácných světových
lesích, rekordmanech mezi stromy, dřevěných rozhlednách, dřevu
vhodném pro uzení i topení v krbu, dřevěných špercích či o nábytku
z dřevěných palet.

www.milujemedrevo.cz
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PPG Deco Czech a.s.
338 24 Břasy
Česká republika

www.balakryl.cz
www.facebook.com/balakryl
balakryl@ppg.com

Infolinka: 800 101 000

